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Vilja fiskeldisnám til Vestfjarða
Sveitarfélagið Vesturbyggð 

hefur samþykkt að kanna 
möguleika á að koma á fót námi 
í fiskeldi og fiskeldisrannsóknum 
á sunnanverðum Vestfjörðum. 
Leitað hefur verið til Smára 
Haraldssonar sem verkefnastjóra 
til að leiða verkefnið. Smári var 
til skamms tíma forstöðumaður 
Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða. 

Gerður Björk Sveinsdóttir, verk
efnastjóri samfélagsuppbyggingar 
í Vesturbyggð, hefur verið tilnefnd 
sem fulltrúi sveitarfélagsins í 
samstarfshóp um verkefnið.  Ver
kefnið er á byrjunarstigi og gengur 
það út á að kanna hvort forsendur 
séu fyrir því að koma á þesskonar 
námi. Leitað verður eftir samstarfi 
við fyrirtæki í fiskeldi á svæð

inu, Háskólasetur Vestfjarða og 
Fræðslumiðstöð Vestfjarða.

 Vaxtabroddur fiskeldis á Ís
landi hefur síðustu ár verið á 
sunnanverðum Vestfjörðum með 
öflugum fyrirtækjum eins og 
Arnarlaxi, Fjarðalaxi og Arct
ic Fish (áður Dýrfiskur). Tvö 
fyrrnefndu fyrirtækin sameinuð
ust á síðasta ári.

Vestfirska dúettinn Between 
Mountains var önnur tveggja 
hljómsveita sem komust áfram á 
öðru undanúrslitakvöldi Músík
tilrauna sem fram fór í Hörpu um 
síðustu helgi. Between Mounta
ins kemur frá Suðureyri og Núpi 
í Dýrafirði og samanstendur 
af þeim Kötlu Vigdísi Vern
harðsdóttur og Ásrós Helgu 
Guðmundsdóttur. Hljómsveitin 
er enn ung að aldri og hefur í 
raun einungis verið starfrækt 
í um mánaðartíma, en hún var 
stofnuð áður en þær Katla Vigdís 
og Ásrós kepptu í undankeppni 
fyrir  Söngkeppni Samfés á Ísa
firði og höfðu þar sigur. Þær tóku 
svo þátt í Söngkeppni Samfés og 
í framhaldi af henni Músíktil
raunum þar sem þær voru valdar 
af áhorfendum í úrslit sem fram 
fara 1.apríl. 

Katla Vigdís sem er 14 ára 
semur lögin og textana fyr
ir hljómsveitina, hún spilar á 
hljómborð og syngur og Ásrós 
sem er 16 ára syngur og spilar á 
xylófón. Þess má til gamans geta 
að bræður Kötlu Vigdísar sem 
eru í hljómsveitinni Rythmatik 
sigruðu Músíktilraunir árið 2015.

annska@bb.is

Katla Vigdís og Ásrós 
í úrslit Músíktilrauna

Between The Mountains. Ásrós og Katla Vigdís.



2 FIMMTUdagUr 30. MARS 2017

 Útgefandi: Athafnagleði ehf., kt. 690715-0740
 Afgreiðsla og ritstjórn: Mánagötu 2, Ísafirði, sími 456 4560
 Ritstjóri BB og bb.is: Bryndís Sigurðardóttir, 896 9838, bb@bb.is
 Ábyrgðarmaður: Bryndís Sigurðardóttir.
 Blaðamaður: Smári Karlsson, 866-7604, smari@bb.is
 Auglýsingar: Sími 456 4560, auglysingar@bb.is
 Prentvinnsla: Litróf ehf.
 Upplag: 2.200 eintök
 Dreifing: Íslandspóstur. Dreift án endurgjalds inn á öll 
  heimili á norðanverðum Vestfjörðum
 Stafræn útgáfa: www.bb.is / facebook.com/pages/bbis
 Önnur útgáfa: Á ferð um Vestfirði
  ISSN 1670-021X

Tekið er á móti auglýsingum á póstfangið bb@bb.is.  
Auglýsingar þurfa að berast fyrir kl. 17 á mánudögum  

fyrir útgáfudag sem er almennt á fimmtudögum.

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI Í 
UMFERÐARÞJÓNUSTU 

ÍSAFIRÐI
Starf þjónustufulltrúa í umferðarþjónustu er laust til 

umsóknar. Um 100% starf er að ræða. 
Yfir vetrartímann er unnið á vöktum sem spanna tímann 

frá 6:30 til 22:00. Yfir sumartímann er unnin hefðbundin 
dagvinna.

Starfssvið
• Miðlun upplýsinga til vegfarenda um færð og veður
• Símsvörun á skiptiborði
• Ýmis úrvinnsla gagna
Menntunar- og hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Góð íslenskukunnátta
• Góð enskukunnátta og gjarnan eitt Norðurlandamál
• Góð tölvukunnátta
• Góð þekking á landafræði 
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Góðir samstarfhæfileikar og þjónustulund
Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem 

hentar báðum kynjum og í samræmi við jafnréttisáætl-
un Vegagerðarinnar eru konur með umbeðnar hæfn-
iskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins við 
SFR. Umsóknarfrestur er til 18. apríl 2016.

Umsóknin berist til Vegagerðarinnar á netfangið starf@
vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram persónulegar 
upplýsingar ásamt starfsferilskrá og upplýsingum um 
þá menntun og hæfni sem óskað er eftir.

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristinn Þröstur 

Jónsson í síma 5221619. 
Öllum umsóknum um starfið verður svarað þegar 

ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Almenningssamgöngur í Ísa-
fjarðarbæ og skólaakstur í 

Skutulsfirði 2017-2021

Dagsetning opnunar: 11. apríl 2017 
Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í verkið:
„Almenningssamgöngur í Ísafjarðarbæ og 

skólaakstur í Skutulsfirði 2017-2021“. 
Verkið felur í sér að sjá um þjónustu vegna 

aksturs almenningsvagna í Ísafjarðarbæ ásamt 
akstri skólabarna í Skutulsfirði.  Um er að ræða 
akstur innan Skutulsfjarðar og milli Skutulsfjarð-
ar, Suðureyrar, Flateyrar og Þingeyrar. 

Samningstími er fjögur ár, frá 1. júní 2017.
Útboðsgögn verða afhent hjá Ísafjarðarbæ, 

Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði frá og með 23. mars 
2017. Tilboðin verða opnuð hjá Ísafjarðarbæ í 
Stjórnsýsluhúsinu, 4. hæð, 11. apríl 2017 klukk-
an 11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska.

 Vestfirskir verktakar ehf. 
hafa sótt um sjö lóðir á Ísafirði 
undir iðnaðarhúsnæði. Í fyrra 
og hittifyrra reisti fyrirtækið 
þrjár skemmur á Mávagarði og 
reyndist vera mikil eftirspurn 
eftir húsnæðinu. „Þetta hefur 
selst um leið og við finnum 
að það er ennþá eftirspurn,“ 
segir Garðar Sigurgeirsson, 
framkvæmdastjóri Vestfirskra 
verktaka. 

Lóðirnar sem fyrirtækið sótti 
um eru Æðartangi 16, 18 og 20 
annarsvegar og Neðstafjara 1, 
3, 5 og 7. Lóðirnar eru á nýlegu 
deiliskipulagi Suðutanga. „Við 
fáum ekki allar lóðirnar að 
sinni. Erum búnir að fá lóðirnar 
á Æðartanga og förum fljótlega 
í að láta teikna fyrir okkur hús,“ 
segir Garðar. 

Tvö eða þrjú hús verða reist 
á lóðunum og útfærsla þeirra 
verður með svipuðu sniði og 
iðnaðarhúsin á Mávagarði. Að
spurður hvenær verður hafist 
handa við að byggja segir Garðar 
það óljóst, en ólíklegt að það 
verði byrjað í sumar.

En í Bolungarvík stefnir fyr
irtækið á að hefjast handa í 
sumar við að reisa 900 fm iðnað
arhúsnæði. Húsið mun standa á 
Mávakambi 13 og alls verða 12 
bil í húsinu.

Halda áfram að byggja 
iðn aðar húsnæði

Skemmurnar á Mávagarði.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar 
leggst alfarið gegn því að ákvæði 
um lágmarksútsvar sveitarfé
laga verði afnumið. Alþingis
mennirnir Vilhjálmur Árnason, 
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir 
og Hildur Sverrisdóttir, öll úr 
Sjálfstæðisflokki, hafa lagt fram 
frumvarp þar sem ákvæði um 
lágmarksútsvar er fellt úr gildi. 
Bæjarráð segir að það muni ýta 
undir aðstöðumun á milli sveitar

félaga á landinu og samkeppni 
þeirra á milli. Jafnframt væri 
hætta á því að ójöfnuður í sam
félaginu mundi aukast þar sem 
einstaka sveitarfélög gætu boðið 
útsvarsprósentu sem væri miklum 
meirihluta þeirra ómögulegt að 
bjóða. Þá bendir bæjarráð á að 
frumvarpið sé líklegt til að mynda 
skekkju á milli þess hvar fólk býr 
og hvar það þiggur sína þjónustu.

„Rökin fyrir lögbindingu lág

Afnám lágmarksútsvars 
ýti undir aðstöðumun

marksútsvarshlutfalls eru þau 
að allir íbúar landsins sem 
greiða skatt af tekjum sínum 
á annað borð skuli greiða sinn 
lágmarkshluta af kostnaði við þá 
samfélagsþjónustu sem sveitar
félögin veita íbúum landsins. 
Þau rök eiga jafnvel við nú 
og þegar lögin um tekjustofna 
sveitarfélaga vorusamþykkt árið 
1995,“ segir í umsögn bæjarráðs.
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– Sumarstörf –
Flokkstjóri:  
Auglýst er eftir flokkstjóra til að hafa umsjón 

með sumarvinnuflokki sem hefur starfsstöð á 
Ísafirði.  Flokkstjóri þarf að hafa náð 20 ára aldri 
og geta sýnt fram á reynslu við sambærileg störf.  

Ungt fólk í sumarvinnu: 
Auglýst er eftir ungu fólki til starfa hjá Orku-

búinu í sumar.  Umsækjendur þurfa að vera á 
sautjánda ári eða eldri.  

Vakin er sérstök athygli á því að auglýst er 
eftir ungu fólki til sumarstarfa í vinnuflokka sem 
hafa starfsstöðvar á Ísafirði, Patreksfirði og á 
Hólmavík. 

Vinnutími og launakjör eru samkvæmt samn-
ingi milli Orkubú Vestfjarða og FosVest.

Nánari upplýsingar um sumarstörf eru að finna 
á heimasíðu Orkubús Vestfjarða www.ov.is.

Einnig er sótt um þessi störf á heimasíðunni.      
Umsóknarfrestur rennur út 18. apríl 2017.

Mjallargata 1 Ísafirði
Verslunarhúsnæði á jarðhæð í miðbæ Ísafjarðar, samtals 483 m² að stærð.
Leigusali skoðar einnig að skipta eigninni niður í smærri einingar til útleigu.
Húsnæðið verður laust þann 1.maí 2017.
Áhugasamir hafi samband við Fasteignasölu Vestfjarða 
í síma 4563244 – eignir@fsv.is

Til leigu

Kynning á drögum að aðal-
skipulagsbreytingu vegna 

Hvalárvirkjunar í Árneshreppi
Unnið er að breytingu á Aðalskipulagi Árneshrepps 2005-2025 vegna 

fyrirhugaðrar Hvalárvirkjunar í Ófeigsfirði. Drög að skipulagsbreytingu 
verða til sýnis í Kaupfélagshúsinu í Norðurfirði þann 6. apríl n.k. á milli 
kl. 20 – 21 en þar verður spurningum svarað og tekið við ábending-
um. Í framhaldinu verða drögin til sýnis í Kaupfélaginu í Norðurfirði á 
opnunartíma þess, frá kl. 11 til 15 fram til 18. apríl, og aðgengileg á 
heimasíðu hreppsins, www.arneshreppur.is.

Skipulags- og matslýsing fyrir verkefnið var auglýst í desember 
2016. Þar er gert ráð fyrir að gildandi aðalskipulagi verði breytt og nýtt 
deiliskipulag unnið fyrir Hvalárvirkjun. Ákveðið hefur verið að fresta 
meginhluta breytinganna sem kynnt eru í lýsingunni og gera aðeins 
þær breytingar sem þarf til að hægt verði að ljúka við nauðsynlegar 
rannsóknir vegna hönnunar virkjunarinnar. Deiliskipulag fyrir sömu 
þætti verður unnið samhliða gerð aðalskipulagsbreytingarinnar. Að 
rannsóknum loknum verður lokið við skipulagsgerð fyrir Hvalárvirkjun 
í samræmi við auglýsta skipulags- og matslýsingu.

Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur 
á að kynna sér drögin og gera athugasemdir við þau. Athugasemdir 
eða ábendingar skulu vera skriflegar og berast á skrifstofu Árneshrepps 
í Norðurfirði, 524 Árneshreppi eða á netfangið arneshreppur@arnes-
hreppur.is eigi síðar en 18. apríl 2017.

Oddviti Árneshrepps
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OPIÐ HÚS Í MENNASKÓLANUM 4. APRÍL KL. 17:00-19:00 

ALLIR VELKOMNIR 
 

INNRITUN FYRIR NÁM Á HAUSTÖNN 2017 ER AÐ HEFJAST 
Innritun nemenda sem fæddir eru 2000 og fyrr stendur yfir frá 3. apríl - 31. maí. 
Sótt er um nám í gegnum heimasíðu skólans eða á www.menntagatt.is 

Brautir í boði 
Verk- og starfsnámsbrautir Brautir til stúdentsprófs Styttri námsbrautir 
Grunnám bíliðngreina Félagsvísindabraut Framhaldsskólabraut 
Grunnnám hár- og förðunargreina Náttúruvísindabraut Lista- og nýsköpunarbraut 
Grunnám málmiðngreina Opin stúdentsbraut (mögulegt  
Húsasmíði framhald af lista- og Sérnámsbraut (starfsbraut) 
Skipstjórn A og B nýsköpunarbraut sem og verk-  
Sjúkraliðabraut og starfsnámsbrautum).  
Stálsmíði   
Vélstjórn A og B 
Vélvirkjun 

  

   
25 ára og eldri eru velkomin í bóknám ef laust pláss er í áföngum. Ekkert aldurstakmark er í verk- og 
starfsnám. 
 

Fjarnám 
MÍ býður upp á fjarnám í fjölmörgum áföngum og er auk þess í samstarfi við Fjarmenntaskólann 
(www.fjarmenntaskolinn.is). Frekari upplýsingar um fjarnám má finna frá og með 1. maí á heimasíðu 
skólans, www.misa.is/fjarnam, og þar er einnig hægt að skrá sig. 

 

NÝTT – LOTUBUNDIÐ NÁM MEÐ VINNU 
í húsasmíði, grunndeild málmiðna og vélstjórn 
Við könnum nú áhugann á að fara af stað með lotubundið nám í húsasmíði,  grunndeild málmiðna og 
vélstjórn. Áhugasamir hafi samband við Heiðrúnu Tryggvadóttur, áfanga- og gæðastjóra (heidrun@misa.is, 
s. 450 4400). 

 
Upplýsingar um námið veita Heiðrún Tryggvadóttir áfanga- og gæðastjóri 
(heidrun@misa.is, s. 450 4400) og Hildur Halldórsdóttir aðstoðarskólameistari 
hildur@misa.is, s.450 4400).   

        www.misa.is 
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Systkinin Gísli, Þorkell og Þórdís frá Súrnadal í Noregi eru búin að koma sér rækilega 
fyrir í Haukadal í Dýrafirði. Þau búa á tveimur stórbýlum og eiginmaður Þórdísar er 
goði. Höfðingsskapur og ríkidæmi einkenna fjölskyldurnar. Fyrirmenni, höfðingjar og 
gleðifólk er félagsskapur þeirra. Meðal annars farmaðurinn Vésteinn Vésteinsson frá 
Hesti í Önundarfirði. Hann er mágur og besti vinur Gísla. Nú er þessi stórmennaskari 
mættur til vorþings á Valseyri í Dýrafirði til embættisverka og skemmtunar.

Gísla saga 
Súrssonar

7. hluti
Handrit: Elfar Logi Hannesson 
Teikningar: Ómar Smári Kristinsson
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BAÐA PÚLA ILLÆRI BORÐA

BLÓM
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BINDA

ALMÆTTI

TVEIR 
EINS

HALDAST
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RÚN

HRÍNA

BLAÐUR

STRÍÐNIRÍKI Í 
AFRÍKU

ÓÞURFT

JURT

GARMUR

LITUR

SYKRAÐ

HERKVÍ

SÖNG-
HÓPURHRYGGJA

ELSKA

LÚKA
UMDÆMISSVÖRÐUR

ANGAN

ÓGÆFA

KUSK

VELTA
DRYKKUR

ÞRÁ
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FRÆND-
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STUTTUR

SELUR
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HÁLFNAÐUR
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TRÉ
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SVELG

TVEIR 
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BEIN

ÓVILD

Krossgátan

Sportið í beinni
fimmtudagur 30. mars

16:00 ANA Inspiration Golf 
19:00 4 liða úrslit Dominos 

19:50 Valur - ÍA
20:00 Shell Houston OpenGolf

23:00 ANA Inspiration Golf
föstudagur 31. mars

16:00 ANA Inspiration Golf
18:40 Derby - QPR

19:00 4 liða úrslit Dominos 
20:00 Shell Houston Open Golf 
21:00 Domino's körfuboltakv.
23:00 ANA Inspiration Golf

laugardagur 1. apríl
17:00 Shell Houston Open Golf
21:00 ANA Inspiration Golf

sunnudagur 2. apríl
17:00 Shell Houston Open Golf
21:00 ANA Inspiration Golf

Helgarveðrið 
Á föstudag:

Austan 8-13 m/s við norðu-
ströndina, en annars hægari 
austlæg átt. Stöku skúrir, en 
lengst af þurrt norðanlands. 

Hiti breytist lítið.
Á laugardag:

Hæg breytileg átt og víða dá-
lítil úrkoma. Hiti 1 til 6 stig að 

deginum.
Á sunnudag:

Vaxandi suðaustanátt með 
rigningu og hlýnandi veðri. 

Dagar Íslands
30. mars 1949:

Alþingi Íslendinga samþykkti 
aðild landsins að NATO, en 
við það brutust út óeirðir á 

Austurvelli.
30. mars 2006:

Mýraeldar komu upp á Hraun-
hreppi í Mýrasýslu og brunnu í 
yfir tvo sólarhringa. Þetta voru 

mestu sinueldar sem um er 
vitað á Íslandi og brunnu 

um 67 km2 lands.
31. mars 1863:

Kona kaus í fyrsta sinn í bæjar-
stjórnarkosningum á Íslandi og 
var það Maddama Vilhelmina 

Lever á Akureyri.
31. mars 1905:

Gull fannst við jarðborun 
í Vatnsmýri við Öskjuhlíð í 

Reykjavík. Magnið var of lítið til 
að vera vinnanlegt.
31. mars 1967:

Á Raufarhöfn mældist 205 cm 
snjódýpt og þykir það með 

fádæmum í þéttbýli á Íslandi.
1. apríl 1955:

Aprílgabb birtist í Tímanum 
um væntanlegan fund æðstu 
ráðamanna heims í Reykja-
vík. Slíkur fundur varð ekki á 

dagskrá fyrr en 31 og hálfu ári 
síðar, 10. október 1986.
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir
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Þjónustuauglýsingar

Auglýsingasími bb.is
 er 456 4560

Á döfinni – Viðburðadagatal
Viðburðadagatal Bæjarins besta er nýr farvegur til að koma upplýsingum 
um menningarviðburði eða fundi á framfæri við íbúa á norðanverðum 
Vestfjörðum. Hvar og hvenær það er sem skiptir máli og á vefnum má 
svo finna ítarlegri upplýsingar um viðburðina.

sun. 2. apríl mán. 3. apríl þri. 4. apríl mið. 5. apríl fim. 6. apríl fös. 7. apríl lau. 8. apríl

fim. 30. mars fös. 31. mars lau. 1. apríl

Bæjarstjórnarfundur kl. 
17:00

Vinir í von

Árshátíð 
Grunnskólanna á 

Ísafirði og Suðureyri

Dagar Íslands
1. apríl 1807:

Trampe stiftamtmaður setti 
reglugerð um brunavarnir 
í Reykjavík. Bannað var að 
reykja pípu innanhúss og 
nálægt eldfimum efnum. 

4. apríl 1956:
Alþýðubandalagið var stofnað.

5. apríl 1986:
Flugvél á leið frá Ísafirði til 
Reykjavíkur fórst í Ljósu-
fjöllum á Snæfellsnesi og 
með henni 5 manns, en 

tveir lifðu af.

sun. 9. apríl mán. 10. apríl þri. 11. apríl mið. 12. apríl fim. 13. apríl
Skírdagur

fös. 14. apríl
Föstudagurinn langi

lau. 15. apríl

sun. 16. apríl
Páskadagur

mán. 17. apríl
Annar í páskum

þri. 18. apríl mið. 19. apríl fim. 20. apríl
Sumardagurinn fyrsti

fös. 21. apríl lau. 22. apríl

Vinir í von

sun. 23. apríl mán. 24. apríl þri. 25. apríl mið. 26. apríl fim. 27. apríl fös. 28. apríl lau. 29. apríl

Bæjarstjórnarfundur 
kl. 17:00

 Leonard Cohen: 
A Memorial Tribute Ed-
inborgarsalur kl 22:00 
húsið opnar kl 21:00

Let it be: 
Bítla heiðurstónleik-
ar Edinborgarsalur 

kl 21:00  

Let it be: 
Bítla heiðurstónleik-
ar Edinborgarsalur 

kl 21:00  

Páll Óskar - Barnaball
síðdegis frítt inn.

Páll Óskar - Ball
 00:00-04:00 kr. 3.000

Aron Can og 
Emmsjé Gauti 

ball 00:00 til 3:00

Apollo og Eyþór Ingi
ball 00:00-04:00

sun. 30. apríl mán. 1. maí þri. 2. maí mið. 3. maí fim. 4. maí fös. 5. maí lau. 6. maí

Bjartmar 
í Félagsheimilinu 

Bolungarvík



Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00

Verð gildir til og með 2. apríl eða meðan birgðir endast

SAMA VERd
um land allt

FERMINGARKORTIN
Komin í Bónus

NÝTT Í BÓNUS

GOTT VERÐ Í BÓNUS

Íslandslamb Lambalæri 
Ferskt, kryddað, sérskorið

1.359
kr. kg

Sérskorið
LAMBALÆRI

Íslandslamb Lambalæri 
Ferskt, sérskorið

1.298
kr. kg

ES Kjúklingabringur 
Frosnar, 900 g, danskar

1.179
kr. 900 g900g

88%
Kjöt

Mexíkósk Kjúklingasúpa 
1 kg

1.598
kr. 1kg

Matarmikil súpa  
FULLELDUÐ
Aðeins að hita

Heima Aspas 
Grænn, í bitum, 411 g

198
kr. 411 g

Ragnars Rúllutertubrauð 
Frosið, 200 g

379
kr. 200 g

Dögun  Lúxus Rækja
Frosin, 400 g

798
kr. 400 g

Uppþýdd þyngd 

400g

3.198
kr. kg Nautalundir

Þýskaland, frosnar

 
skilar til viðskiptavina 
ólöglegri gjaldtöku ríkisins 

við útboð á kvóta til 
innflutnings á kjöti.

Fermingarkort
Margar tegundir

498
kr. stk.

Macintosh Konfekt 
900 g

1.198
kr. 900 g

Bónus Hamborgarhryggur
Með beini

1.398
kr. kg


